O Polycom RealPresence Group
Series proporciona:


Uma experiência de usuário revolucionária (Polycom UX™) que é fácil até para
usuários inexperientes, sem a necessidade de treinamento especializado.



A tecnologia Polycom SmartPairing™, com patente requerida, faz com que seja
simples usar seu próprio tablet para iniciar e gerenciar chamadas de vídeo.



Vídeo em alta definição completa 1080p60, proporcionando a mais realista
qualidade de imagem HD do mercado.



Compartilhamento de conteúdo até 1080p60, além de pessoas em HD full
motion simultaneamente, ajudando a eliminar restrições ao se compartilhar a
distância.



Tecnologia Polycom VisualBoard para uma simples anotação de conteúdo em
tempo real



Polycom Constant Clarity™, um conjunto de tecnologias de áudio líderes do
mercado que melhoram drasticamente a sensação de realismo, resultando em
reuniões mais produtivas.

A mais Ampla Interoperabilidade do Mercado
 Sendo totalmente baseado em padrões, você pode chamar milhões de outros
sistemas de vídeo baseados em padrões atualmente em uso.


Interoperabilidade nativa com plataformas líderes de comunicação unificada (UC)
como o Microsoft® Lync® 2013 e 2010 sem gateways caros e complexos,
estendendo os benefícios de investimento na plataforma UC e simplificando a
experiência dos usuários.



Arquitetura SVC interoperável exclusiva da Polycom oferece chamadas de vídeo
entre sistemas de vídeo existentes e novas soluções SVC.

O Menor Custo Total de Propriedade
 Tecnologia H.264 High Profile que agora se estende até experiências em 1080p60
para novos níveis de realismo, usando até 50 por cento menos de largura de
banda.


Interface de usuário inovadora acelera a adoção da comunicação por vídeo, e
reduz os custos de suporte para os administradores de TI



Suporte a investimentos anteriores em tecnologia da Polycom, incluindo algumas
câmeras, microfones e inovações de UC, tais como Polycom EagleEye Director e
Polycom Touch Control.
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Visão Geral Técnica


Vídeo 1080p60, proporcionando um novo nível de clareza e realismo



Conteúdo 1080p60, tornando tudo tão natural quanto estar presente, desde
slides de apresentação até vídeo full-motion



Transmissões duplas simultâneas em 1080p60 de pessoas e conteúdo (Group
700) ou transmissões duplas em 1080p60/1080p30 de pessoas e conteúdo
(Group 300 e 500), ajudando a eliminar as restrições ao compartilhar a distância



Polycom Constant Clarity™, um conjunto de tecnologias de áudio líderes do
mercado que melhoram drasticamente a sensação de realismo



A tecnologia Polycom® Lost Packet Recovery™ (LPR™) protege a experiência,
ajudando a garantir grande qualidade, mesmo ao enfrentar problemas de rede



A tecnologia Polycom SmartPairing™ faz com que seja simples usar seu próprio
tablet para iniciar e gerenciar chamadas de vídeo



Polycom Touch Control opcional para uma interface de toque gráfica intuitiva em
uma tela de alta resolução de 7 polegadas (18 cm)



Multiponto integrado com até 8 participantes (em alguns modelos, via chave de
licença opcional), permitindo que mais pessoas participem de chamadas sem a
necessidade de um multiponto em separado



Entradas e saídas HDMI para instalação e cabeamento simplificados



Interoperabilidade baseada em padrões com milhões de sistemas de
videoconferências atualmente em uso



Interoperabilidade nativa com Microsoft® Lync® 2013 e 2010 sem gateways
caros e complexos



Suporte a Protocolo de Interoperabilidade de Telepresença (TIP), para conexão
direta com ambientes Cisco não baseados em padrões



Arquitetura SVC interoperável, proporcionando chamadas de vídeo entre
sistemas de vídeo existentes e novos sistemas SVC



Padrão H.264 High Profile em vídeo, conteúdo e multiponto integrado, para até
50% de economia de largura de banda

